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ZARZĄDZENIE MINISTRA OSWIATY

z dnia 1 lipca 1966 r.

w sprawie zasad przyznawania robotnikom

tytułów

Na podstawi e § 4 ust. 1 uchwały nr 367 Rady Ministrów
dnia 21 si eq;nia 1959 r. w sprawie prz yz nawania robotnik om tytułów kwalifikacyjnych (Monitor Polski Nr 76, poz.
40'2) zarządza się, co następuje:
'Z

§ 1. . Osobom ubiegającym się o przyznanie
botnika wykwalifikowanegO' lub tytułu mistrza
przyznaje się:

tytułu

tytuł

roten

wykształce

§ 2. Tytuł robotnika wykwalifikowanego (np. robotnika
wykwalifikowanego w zawodzie . . ' . . . . . .
albo
ślusarza wykwalifikowanego) lub tytuł mistrza zgodnie z nomenklaturą zawodów przyznają państwowe komisje egzaminacyjne.
są

§ 3. 1. Państwowe komisje egzaminacyjne
przez kuratorów okręgów szkolnych przy:

powoływane

1)

zakładach

2)

szkołach

3)

ośrodkach szkoleniowych podległych resortom lub organizacjom i stowarzyszeniom prowadzącym. działalność

pracy,

zawodowych,

szkoleniową,

4) kuratoriach

okręgów

szkolnych.

2. Komisje powoływane są dla poszczególnych zawodów
lub dla grup zawodów pokrewnych.
3. Komisje powoływane są oddzielnie dla osób ubiegao uzyskanie tytułu robotnika wykwalifikowa-nego
i oddzielnie dla osób ubiegających się . o tytuł mistrza. Komisje powołane dla osób ubiegających się o tytuł mistrza
mogą również przeprowadzać egzaminy 'lub dokonywać we,ryfikacji wykształcenia i stażu pracy osób ubiegających się
o tytuł robotnika wykwalifikowanego.
jących się

okręgu szkolnego
komisję egzamina c yjną przy zakładzie

§ 4.

1. Kurator

go zak! r> du. jeieli zakład
wadzenia egzaminów.

) '

określonym

zawodzie.

2. ' Kurator okręgu szkolnego może nadać uprawnienia
komisji. o której mowa w ust. 1, komisji kwalifikacyjnej
działającej w zakładzie pracy, powołanej do określenia kwalifikacji i kategorii zaszeregowania osobistego robotników,
pod warunkiem że przewodnicżący, zastępca przewodniczą
cego i członkowie posiadają kwalifikacje określone w § 10.
§5. 1. Państwowe komisje egzaminacyjne powoływane
przez kuratora okręgu szkolnego przy szkole zawodowej
dla kandydatów z zakładów pracy, jeżeli przy tych zakła
dach nie zostały powołane komisje albo jeżeli osob y wch odzące w skład komisji działających przy tych zakladach nie
posiadają kwalifikacji w zakresie zawodu, w którym kandydat ubiega się o tytuł robotnika wykwalifikowanego lub
mistrza.
są

1) na pods'tawie egzaminu albo
2) bez eg zaminu - na podstawie weryfikacji
nia i stażu pracy w zawodzie.

kwalifikacyjnych w

powojuje p'3ństwową
pracy , na wniosek tepracy posiada warunki do przepro-

2. Komisje w ośrodkach szkoleniowych powołuje się dla
absolwentów kursów przygotowujących do egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego lub tytuł mistrza, prowadzonych w danym ośrodku.
3. Komisje przy szkoJe zawodowej prowadzonej poza
resortem oświaty kurator okręgu szkolnego powołuje na
wniosek resortu prowadzącego tę szkołę.
§ 6. 'Państwowe komisje egzaminacyjne, o których mowa w § 5, powołuje się w szkołach zawodowych, posiadają
cych odpowiednie warsztaty szkoleniowe do przeprowadzenia egzaminu orąz kadrę nauczycielską, z której można skorn-pietować skład komisji.
§ 7. 1. Państwową komisję egzaminacyjną przy kuratorium okręgu szkolnego powołuje się w wypadkach, gdy nie
nia warunków do zorganizowania komisji przy zakładach
pracy lub przy szkołach zawodowych.

2. Komisja, o której mowa w ust. 1, może działać w siedzibie kuratorium lub poza siedzibą kuratorium; może też
organizować egzaminacyjne sesje wyjazdowe.
§ 8. Jeżeli przy zakładach pracy, przy szkołach zawodowych, przy ośrodkach szkoleniowych i przy kuratorium okrę
gu szkolnego nie można zorganizować państwowej komisji
egzaminacyjnej dla ni ektórych zawodów lub dla nie 1,tórvch
grup zawodów pokrewnych ze względu na małą lic;zbę kan-

.
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§ 9. 1. Państwowa komisja egzaminacyjna składa się
z przewodniczącego: zastępcy przewodnicząc eg o i członków.
może ,

w

miarę

potrzeby,

powołać

Do składu komisji przy szkołach zawodowych i przy

3.

kurator.ium okręgu szkolnego mogą być powoływani zmówno nauczyciele , jak i fachowcy nie nauczyciele, odpowiada jący warunkom określonym w § 10.
4. W komisji dla zawodów wymagających kwalifikacji
artystycznych co najmniej jedna osoba spośród wchodzących
w skład komisji powinna posiadać k w alifikacje artystyc zne,
odpowiadające kierunkiem danemu zawodowi.
-§ 10. 1. Członkowie państwowej komisji egzaminacyj nej dla kandydiltów ubiegających się o tytuł r obotnika wykwalifikowanego powinni posiadać następujące kwalifikacje :
1) przewodniczący komisj i i jet;l o zastępca powinni posiadać:

techniczne co najmnie j 3-letalbo
b) średnie wykształcenie techniczne co najmniej S-letn ią praktykę zawodową albo
.c) dyplom mistrzowski .i co najmniej JO-letnią praktykę
a)

wyższe wykształcenie

nią praktykę zawodową

. zawodową;

,.

2)

członkowie

komisji powinni posiadać wy ższe lub śred 
lnie wyk",ztałGenie techniczne albo dyplom mistrzowski
i co najmniej 3-1etnią praktykę zawodową.
2.

Przewodniczący ,

zastępca

przewodnic z ąc eg o

Ofi'tZ

członj.~owie

komisji dla kandydatów ubiegaj ący ch się o tyluł
mistrza powinni posiadać wyższe lub średnie wykształcenie
t echniczne i co najmniej 5 - letnią praktykę zawodową albo
dyplom mistrzowski i co najmniej ID-letnią praktykę zawod ową·
3.Wykształoen ie techniczne , dyplomy mistrzo wskie oraz
praktyka zawodowa przewodniczącego , jego zastępcy i człon
ków obydwu komisji . powinny odpowiadać co do kierunku
i specjalności zawodowej zawodom osób egzamino,wanych.
Jeżeli

w danym zawodzie nie ma osób z odpowiednim wykształceniem technicznym lub mistr zów z dyplomami
mistrzowskimi, kurator okręgu szkolnego może powołać do
składu komisji osoby ze zbliżonym co do kierunku i spec jalności wykształceniem, dyplomem mistrzowskim oraz prak4.

. tyką

zawodową .

5. W uzasadnionych wypadkach kurator

okręgu

szkol-

do składu komisji osobę nie posiadającą
zawodowego, ale posiadającą długoletnią
praktykę zawodową. Do składu komisji należy powołać także osobę posiadającą kwalifikacje uprawniające do nauczan ia i egzaminowania z przedmiotów ogólnokształcących prze,widzianych w programie egzaminu.
nego
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dydató.w, brak odpowiednich warsztatów szkoleniowych lub
odpowiedni ch kandydatów na członków komisji-kuratorium
okręgu szkolnego wskazuje osobom ubiegającym się o tytuł
robotnika wykwalifikowanego lub tytuł mistrza te kuratoria
okręgów szko lnych; w których zorganizowane są komisje dlą
dan ego za woelu.

2. Kurator okręgu szkolnego
sekretarza komisji.

/

może , powołać

przy zakładzie pracy nie została powołana odpowiednia kowisja , zakład pracy kieruje kandydata do komisji wyznaczonej przez kuratora okręgu szkolnego.
3. Kandydat nie zatrudniony wnosi podanie do właści
wego ze względu na miejsce jego zamieszkania kuratorium
okJ;ę-gu szkolnego. Kumto-r ium kie-ruje k-andydat-a do odpo:
wiedniej komisji.
Do podania doł ącza ją:
1) kandydaci ubiegający się o
kowan ego :
4.

1. Podanie o dopuszczenie do egzaminu w celu
u zyskania tytułu wykwalifikowan ego robotnika lub tytułu
mistrza w określonym zawodzie kandydat wnosi do odpow iedniej państwowej komisji egzaminacyjnej za pośrednic 
twem zakładu pracy.
2. Zakład pracy zatrudniający kandydata kieruje go do
komisji powalanej przy zakładzie pracy , jeż e li komisja odpowiednia dla daneg o .kan dydata została powolana. Jeże li

robotnika wykwalifi-

za św iadc ze nie stwierdzające przepracowanie w Zilwodzie okresu równego łączn emu ok resowi trwania
nauki zawodu w zakładzie pracy i wstępnego stażu
pracy przewidzianego dla danego zawodu ,
h) posiadane świa~ectwa szko lne ,
c) 2 fotografie,
2) kandydaci ubiegający się o tytuł mistrza:
-a) św i adectwo robotnika wykwalifikowanego lub świa
dectwo czeladnika określonego zawod u oraz zaświad
czenie o przepracowaniu w danym zawodzie co naj-mni e j 3 lat po uzy skaniu tytułu robotnika wykwalifikowanego lub świadectwa czeladniczego albo
'b) zaś wiadczenie ·stwierdzające pr zep-raco\... anie w danym zawodzie okresu równ ego łgc711E'll1u okresowi
trwania nauki zawodu i wstępnego stażu pracy przewidzianego dlą danego zawodu , a ponadto dalsze j, co
najmniej 3-letniej pracy w danym zawodzie,
c) posiadane świadectwa szkolne,
d) 2 fotografie .

a)

5. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. 11)
i pkt 2 lit. a) i b). wydają: zatrudnionym w jednostkach gospodarki uspo łe cznionej - zakłady pracy, zatrudnionym w
zakładach pracy nie będących jednostkami Hospodarki uspołecznion ej _z wyjątkiem zakładów rzemieślnió.ych ich
pracodawcy. Osoby w y konujące pracę w zawodzie na wła 
sny rachune k (gospoda rst\vo rolne) składają odpowiedn le
oświadcze nie na piśmie . 'Wiarygodność danych zawartych
w zaświadczeniu wydanym przez pracodawcę lub oświadcze 
niu zainter.esowanego potwierdza biuro growadzkiej rady
narodowej lub właściwy rzeczowo orga-n p-r ezydium miejskiej (dzielnicowej, osiedla) rady narodowej. Właściwość
miejscową tych organów ustala się według miejsca wykonywan ia zawodu przez zainteresowanego.
6. Osoby wymienione w ust. 4 przed przystąpieniem da
egzaminu pr ze dstawiaj'ą przewodniczącemu komisji do wglą
du dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej .

7. W razie niedopuszczenia do egzaminu kandydatow:i
zwraca się . złożone dokumenty.
§ 12. 1. Kandydaci ubiegający się o tytuł robotnika wykwalifikowanego opłacają ' za egzamin 120 zł , a kandydaci
ubiegający się o tyt u ł mistrza 180 zł.

wyks z tałcenia

"§ 11.

tyluł

2.

Żołni er ze

ubiegający
cają

55

odbywający ,zasadniczą

służbę

wojskową ,

się

o tytuł .r obotnika wykwalifikowanego, opła 
za egzamin 35 zł , a ubiegający s ię o tytuł mistrza -

zł.

3. -Kurator okręgu szkolnego moie w uzasadnionych
wypadkach ze względu na warunki materialne i rodzinne
kandydata zwolńić go. na jego wniosek lub na wniosek zakładu pracy, od opłaty za egzamin całkowicie lub częściowo.
4. Opłatę za egzamin kandydat uiszcza po dopuszczeniu
go do egzaminu.
§ 13. 1. Egzamin, mający na ce lu przyznanie tytułu
robotnika wykwalifikowanego lub mistrza w określonym za-

Monitor Polski Nr 3S

-

wodzie, składa się z dwóch
i egzam inu t eorel ycznego.

części:
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-

świadectwo zloionego egzaminu ścisłego zgodnie
z przepisami o slużbie przygotowawczej i egzamina:ch
pracowników "Polskie Koleje Państwowe",
b) 2 fotografie,
c) dowód niszczenia opiaty w wysokości 30 zł;

egzaminu praktycznego

a)

2. Egzamin przeprowadza się w edłu g regulaminu stanonr 1 do zarządzenia.

wiącego załącznik

§ 14. 1. Tytuł robotnika wykwalifikowanego prz ys łu
guje bez egzaminu osobom, które odpowiadają warunkom
określonym w § 5 ust. 1 uchwały nr 367 Rady Minigtrów
z dni~ 21 sierpnia: 1959 r. w sprawie przyznawania robotnikom tytułów kwalifikacyjnych (Monitor Polski Nr 76, poz.
402) i zarządz e niu Przewodniczącego Komitetu Pracy i Plac
z dnia 28 maja 1962 r. w sprawie okreś'lenia przypadków,
w których mo że być nad<lny tytuł robotnika wykwalifikowa~
nego bez obowią z ku zdawania eg za minu (Monitor Polski
z 1962· r. Nr 47, poz. 229 i z 1964 r. Nr 26, p oz. 117), oraz
w zarząd zeni u Przewodniczącego Komitetu Pracy i Plac
z dnia 4 lutego 1961 r. w sprawie przyznawania t ytułu robotnika wykwalifikowanego bez ' eg.zaminu pracownikom
przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Pa ilstwowe".

2. Osoby określone w ust. r wnoszą podania o przyzna'nie' ty tulu robotnika wykwalifikowanego do państwowej
komisji egzaminacyjnej w trybie ustalonym w § 11.
§ 15. 1. Osoby spełniające warunki określone w § 5
ust. 1 pk.t 3 uchwały nr '367 Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1959 , r. d-o podania dołąc z ają:

1)

zaświadczenie

i

z ł0 7. en ia

odbycia nauki zawodu w zakładzie- pracy
egzaminu w zakresie tej na'uki,

2)

świadec:'two

3)

zaświadczenie

ukończenia

nauki

doks ztałcające j,

odbyc.i a wstęp nego stażu pracy i
nia· egzaminu w zakresie t ego stażu,

zloże

4) 2 fotografie,
5) dowód uiszczenia

opłaty

w

wysokości

30

zł.

2. Osoby śpełniające warunki określone w § 5· ust. 1
pkt 1 i 2 uchwały nr 367 Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia
1959 r. do podania dołączają:
1)

świadectwo ukończenia

2)

zaświadczenie odbycia wstępnego stażu pracy n<l, stanowisku robotnika- i złożenia egzaminu w zakresie' te go
stażu lub Z<lświadczenie o zwolnieniu ze stażu,

szkoly zawodowej,

3) 2 fotografie,
4) dowód uiszczenia, opiaty w

wysok:ośd

30

zł..

J. Osoby wymienione w zarząd ze niu Przewodniczącego
Komitetu Pracy i Plac t: dnia 28 maja 1962 r. dołączają do
podania dokumenty wymienione w ust. 2, z tym że zamiast
zaświadczenia odbycia wstępnego sta·żu pracy i złożenia
egzaminu w zakresie tego stażu 'przedstawiają:
1) zaświadczenie stwierdzające okres pracy Vi zawodzie na
stanowisku robotnika wykwalifikowanego,
2) opinię kier.ownika zakładu pracy lub osoby przez niego
upoważnionej, wydaną na podstawie zaświadczenia zakładowej komisji kwalifikacyjnej, stwierdzającego przygotowanie kandydata do otrzymania tytułu kwaHfikacyjnego; opinię wydaje się po porozumieniu z radą zakła
dową, a w spółdzielniach pracy po porozumieniu. z radą spółdzielni.

4. Osoby określone w zarządzeniu Przewodniczącego Komitetu Pracy i P'łat z dnia 4 lutego 196,1 r. w sprawie przyznawania tytułu robotnika wykwa:Jifikowanego bez' egzaminu pracownikom przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwo
we" do podania' dołączają:
1) j e żeli spełniają. warunki określone w §, 1 pkt 1 tego zarządzenia:

Poz. tSO

2) jeżeli spełniają warunki . określone w § 1 pkt 2 tego
zarządzenia:

zaświadczenie- stwierdzające okres pracy na stanowisku robotnika wykwalifikowanego w za,wodzie, w
którym kandydat ubiega. się o przyznanie tytułu,
b) zaśw· iadczenie stwi er dzające osobiste zaszereg.o wanie
do V lub wyższej kategorii;
c) 2 fotografie,
d) dowód uiszczenia opiaty w wysokości ;W zl.

a)

§ 16. 1. Ty tuł mistrza w określonym zawodzie przysłu
guj e bez egzaminu osobom, które odpowiadają warunkom ·
określonym w § 6 uchwały nr 367 Rady Ministrów z dnia
21 sierpnia 1959 r.
.

2. Osoby wymienione w ust. 1 wnoszą podania o przyznanie tytułu mistrza do państwowej komisji egzaminacyjn ej w tr ybie określ o n ym w § 1l.
w ust. 1 do podania dołączają:
m istrzów lub uzyskania
innych kwalifikacji, uzn anych przez MinIstra· Oświaty
za równoznaczne z ukoilczeni em szkoły mistrzów,
.2) 2 fotografie,
3) dowód uiszczenia: opIaty w wysokości 30 zł.
3. Osoby

1)

określone

świadectwo

ukońc z'e nia , s zkoły

§ 17. Państwowa komisja egzaminacyjna przyznaje' zainteresowanemu tytuł robotnilva· wykwalifi-kowanego w określonym zawodzie po sprawd zeniu spełnienia przez- nieg0 warunków określ onyc h w § 14 ust. l, a tyLul mistr za - po
sprawdzeniu sp eł nienia przez nieg.o warunków określonych
w § 16 ust. 1.
§ 1-8. Z przebiegu posiedzenia państwowej komisji' egzaminacyjnej spor z ądza się protokół.
§ 19.

Członkovii.e

są obowiązani

państwowej

do przestrzegania

komisji egzaminacyjnej
przebiegu prac ko-

tajności

misji,
Przyznanie tytułu 'robotnika' wykwa;lifikowanego
zd'Wodzie' stwierdza świ<ldectwo, a' przyznanie
tytułu mistrza ~ dyplom, wystawione wedił ug wzorów stanowiących załączniki nr 2 i 3 do zarządzeniu.
§. 20.

w

określonym

§ 21. 1. Świad ec two lub dyplom przyznające tytuł' w
okr eś lonym
państwowej

zawodzie podpisują: przewodniczący i
komisji egzaminacyjnej.

członkowie

2. Świadectwo i dyplom zaopatruje się w pieczęć ku- '
ratorium okręgu szkoln ego oraz kolejny numer rejestru prowadzonego przez kuratorium.
§ 22. 1. W razie stwi·erdzenia przez komisję na podslawie dokumentów wymienionych w § 11 ust. 4 pkt 1 i 2, że
kandydat nie spełnia warunków wymaganych do dopuszczenia do egzaminu, przewodnicz-ący komisji na wniosek kandydata przedstawia akta sprawy kuratorium okręgu szkolnego w celu wydania' de cyzji.

2. Przewodniczący komisji przedstawia- również na wniosek Zainteresowanego kuratorium okręgu szkolnego do <:fecyzji akta kandydata ubiega·jącego się o' przyzna,nie" tytułu
kwalifikacyjnego bez e~Jzaminu, kt-óry zdaniem komisji n,i e
spełnia warunk ów okreoślonych w przepisach powolanych w
§ 14 ust. 1 i w § 16 ust. 1.

~

C

-

.

·

~
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'4 : 23.-t. - ; Koiihblę: :,nad organizacją i przebiegiem egza. minów ota:t ,' wydawdniem, świadectw i dyplomów bez egzam inów sprawują:
1) przedstawiciele Ministerst\va Oświaty na terenie całe
go kraju, '
2) przedstawiciele kuratora okręgu szkolnego ' na terenie
województwa.

3. W wypadkach określonych w ust. 2 pkt 2 stosuje się
odpowiednio przepisy § 22, l tym że decyzjepr1ewidziane
w tych przepisach wydają zjednoczenia lub dyrekcje okrę
gowe (okręgowe zarządy) w porozumieniu z właściwym karatorium' okręgu szkolnego.

2. Przedstawiciele wymienieni w ust. 1 mają prawo:
kontrolować przebieg egzaminów oraz wypowiadać się
w sprawie każdego kandydata,
2) zawiesić egzaminy w razie stwierdzenia naruszenia w
czasie egzaminu obowiązujących przepisów.

, 4. W razie wyznaczenia przez właściwego ministra (kierownika urzędu ce ntralnego) jednostk i organ izacy jnej, o której mowa w ust. 2 pkt 2, minister (kierownik ur z:ędu centralnego) ustali organ upoważniony do zaopatrywania świadectw
i dyplomów w odcisk pieczęci i dysponujący okrąglą pie-

1)

3. W , razie stwierdzenia wykroczeń w czasie trwania
egzaminu kuratorium okręgu szkolnego może unieważnić
przeprowadzony egzamin w całości lub w części. Unieważ
nienie egzaminu może nastąpić zarówno w stosunku do
wszystkich zdających w danej sesji egzaminacyjnej, jak i w
stosunku do poszczególnych kandydatów. Termin ponownego egzaminu wyznacza kuratorium okręgu szkolnego w porozumieniu z przewodnicząc'ym państwowej komisji egzaminacyjnej.
W ciągu 7 dni 'od zakończenia wszystkich czynności sesji egzaminacyjnej przewodniczący państwowej komisji egzaminacyjnej przesyła kuratorium okręgu szkoinego
sprawozdanie z działalności komisj i oraz akta komisji.
§ 24.

lub dyrekcje
rownicy.

okręgowe (okręgowe zarządy)

oraz, ich kie-

częcią·

5. Ministrowie, o których mowa w ust. 1. przesyłają
Ministrowi Oświaty roczne sprawozdanie z działalności powolanych komisji z podaniem ilości przyznanych tytułów
kwalifikacyjnych według ustalonych wzorów.
§ 27. 1. \Vydatki związane z dzi-ałalnością państwow e j
komisji egzaminacyjnej pokr ywane są ze środków finansowych tej instytucji, która daną komisję powołała.

2. \Vydatki zwi ąz ane z działalnością komisji powoływa
nych przez jednostki bud że towe pokrywane są z kr edytów
budż etow ych obj ę ty c h planami finansowymi ty ch jednostek,
a wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych stano wi ą dochód
budżetu.

Kuratorium okręgu ' szkolnego obowiązane jest
rejestr wydanych świadectw robotnika wykwalifikowanego i dyplomów mistrza w określonym zawodzie
oraz przechowywać akta państwowych komisji egzaminacyjnych. Pisemne prace egzĘlminacyjne mogą być zniszczone
po upływie 3 lat.

3. Zjednoczenia i dyrekcje okręgowe pokrywają wydatki powoływanych komisji w ramach otrzy mywanych wplywów z tytułu opłat egzaminacyjnych. Ewentualne zwiE:kszenie limitu funduszu płĘlc ustalonego na rok 1966 z tytu!u
działalno śc i omawianych komisji egzaminacyjnych może być
dokonane w trybie obowiązujących pr zepisów.

§ 26. 1. Minister Oświaty na wniosek właściwego mi, nistra (kierownika urzędu centralnego) może wyrazić zgodę
na powoływanie państwowych komisji egzaminacyjnych
, przez jednostki organizacyjne podległe temu ministrowi (kierownikowi urzędu centralnego).

4. Wysokośc wynagrodzenia źa udział w pracach pań
stwówej komisji egzaminacyjnej regulują odrębne przepisy.

§ 25.

prowadzić

2. W razie powoływania komisji przez jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1. stosuje się odpowiednio
przepisy zarządzenia, z tym że określone zarządzeniem kompetencje kuratorium i kuratora ,_ okręgu szkolnego posiadają:
1) w resortach, które wykonują swoje zadania poprzez terenowe organy podległe prezydiom wojewódzkich rad
narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) - te organy i kierownicy tych organów,
2) VI innych resortach - wyznaczone przez właściwego
ministra (kierownika urzęd-u centralnego) zjednoczenia

Tracą

§ 28.

moc :
Ministra Oświaty z ,dnia 18 marca 1%0 r.
w sprawie przyznawania tytułu robotnika w ykwalifik owanego (Monitor Polski z 1960 r. Nr 43, poz. 209
i z 1962 r. Nr 30, poz. 131),
2) zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 18 marca 19GO r.
w sprawie przyznawania tytułu mistrza (Monitor Polski
z 1960 r. Nr 43, poz. 210 i z 1962 r. Nr 30, poz. 130).
1),

zarządzenie

§,

Zarządzenie

29.

Minister

Oświaty:

W.

wchodzi w

życie

z dniem

og ło s ze nia.

Tułodziecki

Załąc z nik nr
siTa Oświaty

l do zar z ąd z enia .Miniz dnia l lipca 1966 r.

(poz. 180).

REGULAMIN EGZAMINU

Postanowienia ogólne.
§ 1. Regulamin ustala zasady pr ze pr~wadzania egzaminu osób ubiegających się o przyznanie tytułu robotnika wykwalifikowanego lub tytułu mistrza w określonym zawodzie.

§ 3. Egzamin przeprowadza patlstwowa komisja egzaminacyjna, powołana w trybie ustalonym zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 1 lipca 1966 r. w sprawie zasad przyzn awania robotnikom tytułów kwalifikacyjnych w określonym
. zawodzie (Monitor Polski Nr 35, poz. 180).

!

§ 2. Celem egzaminu jest stwierdzenie, czy poziom przy-

gotowania teoretyc znego i umiejętności praktycznych kandydata odpowiada wymaganiom ustalonym przez właściwego
lllinistra i Ministra Oświaty.

Państwowa

komisja egzaminacyjna.

§ 4. 1. Patlstwowa komisja egzaminacyjna, zwana dal e j
"komisją",

składa

się

z

przewodniczącego,

zastępcy

prze-

Poz. 180

35
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-Monitor
------Polski
- -- -Nr
--- - - - - - - - - - - - - - --- = - - - - - - - - - ---- --- ------'wodniczącego, członków komisji

-

-

i w miarę potrzeby -.s ekre-

tarza komisji.
komisji może być uzupełniany i zmieniany w
od poLrzeb (np. w związku z zawodami reprezentowanymi przez kandydatów do egzaminu).
2.

Skład

zależności

3. Priewodniczący komisji, zastępca
komisji oraz członkowie komisji powinni
kacje określone zarządzeniem Ministra
1 lipca - 1966 r.

przewodniczącego
posiadać

Oświaty

kwalifiz dnia

§ 5. Przewodniczący komisji zwołuje przed rozpoczę
ciem sesji egzaminacyjnej posiedzenie komisji, która podej muje uchwałę o .dopuszczeniu kandydatów do egzaminu,
opierają c się na przedstawionych dokumentach oraz na ustalonych dla danego ·zawodu przez - właściwego ministra wymaganiach kwalifikacyjnych.
§ 6.

1.

P rze wodniczący

komisji ustala termin i miejsce

§ 10; Pięrwsze posiedzenie zespółu egzaminacyjnego po'- .' winno odbyć się na kilka dni przed wyznaczonym terminem
egzaminu. Na posiedzeniu tym przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powinien przypomnieć -c zlonkom zespołu odpowiednie przepisy dotyC7ące - przyznawania robotnikom tyfulów kwalifikacyjnych oraz ustalić szczegółową organizację
egzaminu, a w s zc zególności:
1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)

przeprowadzenia egzaminów.
2. Pr ze wodniczący komisji zawiadamia o t erminie i miejscu egzaminu kandydatów, czlonków komisji i kuratorium
okręgu szkolnego c,o najmniej na 14 dni przed egzamin em.
§ 7. Członkowie komisji są obowiązani do przestrzegania
tajno ś ci

przebiegu prac komisji.
Zespół

egzaminacyjny.

1. Komisja przeprowadza egzaminy w zespolach
egzaminacyjnych.
Skład

członk ów

3.
1) z

zespołu

komisji -

Zespół

egzaminacyjnego ustala przewodniczący komisji.

egzaminacyjny

spośród

składa - się:

pr zew odniczącego zespołu,

którym może być przewodkomisji, zastępca przewodnicząceqo albo wyznaczony przez przewodniczącego członek komisji,
2) z dwóch lub trzech członków komisji-egzam inatorów odpowiednio dobranych dla przeprowadze nia egzaminu w
zakresie danego zawodu.
niczący

Dla osób

zdających

egzamin w zawodach uprawniających do ubiegania się o stwierdzenie kwalifikacji fachowych majstra budowlanego w skład zespołu e~lzaminacyjne
go, o którym mowa w ust. 3, powinny wchodzić:
1) osoba posiadająca uprawnie nia budo wla ne do ki ero wania robotanli lub stwierdzenia kwalifikiJcji maj5tra budowlanego w - zakresie lub w za woclzie od powiednim - do
zawodu osoby erj7~aminowan e j oraz
2) osoba posiadaj ąca wyksztalcenie prawnic ze oraz praktykę w admini strac ji budowlanej.
4.

5. Zespół egzaminacyjny przeprowadza egzamin i ustala
oceny dla każdego egzami now anego.
6. Za wła śc iwe przyg otowanie i prawidłowy przebieg
egzaminu odpowiedzialny jest _prze wodn ic zący zespołu egzaminacyjnego.

Przygotowanie egzaminu.
§ 9. Przewodniczący zespołu egzaminacyjne no na kilka
dni pr zed egzaminem kontroluje, czy w miejscu wyzna-c z0nym przez przewodniczącego komisji na prze prowadzenie
egzaminu są warunki do prawidłowego przeprowadzenia
eCjzaminu teoretycznego i praktycznego, w szczególności, czy
są zapewnione odpowiednie stanowiska pracy, wyposażenie
w maszyny i narzędzia oraz zaopatrzenie w niezb ę dny surowiec.

temat i przebieg egzaminu praktycznego,
osoby odpowiedzialne za przygotowaJlie egzaminu praktycznego (dokumentacja, miejsce pracy, wyposażenie, surowiec),
wyznaczyć osoby nad z orujące przebieg egzaminu praktycznego,
ustalić temat i organizację egzaminu pisemnego,
wyznac zyć osoby nadzorujące egzamin pisemny,
ustalić organizację egzaminu ustnego,
wyznaczyć osoby, które pr zyg otują pytania na eg7amin
ustny.
wyznaczyć

Przed rozpo częcie m egzaminu przewodniczący zeegzaminacyjneg o lub upowa ;i_niony przez nieClo czlonek
zespołu powinien stv/ ierdzić tO/: sumość kandydatów (na podstawie dowoc1u osobistego). sprawdzić dov,ód uiszczenia opła 
ty za egwmin ori.lZ poinformować kandydClLów o s posobi_e
prowadzenia egzaminu, składzie osobowy m zespoł u egzaminacy jnego i uprawnieniach kandydatów.
§ 11.

społu

Przebieg egzaminu.

§ 8.

2.

ustalić

§ 12. Egzamin składa się z dwóch
tycznego i egzaminu teoretycznego.

części:

egzaminu prak-

§ 13. 1. Egzam in praktyczny dla osób ubiegających się
o _t y tuł robotnika wykwillifikowanego polega na samodzielnym wykonaniu zadania lub przedmiotu wyz nac zone go przez
zespół egzaminacyjny w określonym t erminie. Temat egzaminu praktycznego wyzna cza przewodniczący zespołu egzaminacy jneg o. Temat wpisuje się do "karty egzaminu prakt yczn eg o". ,

2. Osoby ubiegające się o tytuł m ist rza zobowiązane 3ą
przed wykonaniem zadania lub przedmiotu samod zielnie - zaproj ektować to za danie lub te n przedmiot.
3. Temat egzaminu praktyczneg o dla osób ubiegaj ąc ych
o tytuł robotnika wykwalifikowane go powinien być ta k
dobrany, aby na podstawi e wykonanej pracy można było
stwierdzić , czy kandydat potrafi samodzielnie wykonywać
prace wymagane od robotnika wykwalifikowanego oraz czy
posia da dostatec7.Dą zn ajom oś ć metod pracy, ryslmk u, obliczeń, organizacji sti1l10wiska pr acy, umiejętność posługi wania si ę maszynami i narzęd zia mi - zgodnie z wymaganiami
kwalifikacyjnymi ustalon ymi dla danego zawodu przez właściwego ministra.
się

4. Temat egzaminu praktycznego dla osób ub iegającyc h
o tytuł mistrza pow inien być tak dobrany , ab y na podsti!wie wykonanej pracy mo żn a było stwierd z ić, czy kandyda t
potrafi samodzielnie projektować, wykonywiJ't i organizować
trudne pra ce wchodzące w zakre s danego zawodu 'oraz -czy
posiada dostatec z ną znajomość metod pra cy , rysunku, obliczeń technicznych i kalkulacji kosztów, organizacji stanowisk pracy oraz umi eję tność stos owania właściwych snrowców, doboru i posługiwania się w sp osób rac jon a-Jny maszynami, nar zędziami i ur z ąG ze niami stosowanymi w dan y m 7_awodzie, organizowania zespołów roboczych i ki ero wania nimi - zgodnie z wymaCjan iami kwalifikacyjnymi ustal on y mi
przez właściwych ministrów dla mistrzów w danym zawodzie.
się

~-:_----,
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5. Temat zadania egzaminacyjnego (ust. 3 i 4) może nie
wszystkich umiejętności wchodzących w zakres
daneg o za wod u, powinien jed nak uw zgl ę dniać możliwość
zbadania el ementów podstawowych i najbardziej chmakterystyc znych wchodzących w zakres umi e jętno śc i ustalonych
zarząd ze niami poszczególnych ministrów. Temat zadania powinien uwzględniać sp ecy fikę zakłądu 'Pracy, w którym kandydat pracuje lub w którym od był naukę zawodu.
obejmować

6. Egzamin praktyczny nie mo że trwać dłużej niż 16 godzin w ciągu dwóch kolejnych dni dla kandyd atów ubiegają cyc h się o t yt uł robotnika wykwalifikowanego, a ni e dłu
żej niż 24 godziny VI ciągu 3 kolejnych dni dla kandydatów
ubiegaj ąc ych się o tytuł mistrza.
7. Jeżeli specyfika zawodu nie pozwala na dostatec zne
zbadanie umi e jętności praktycznych na podstawie jednego
zadania, mo żna wyznaczyć dwie lub więcej robót (bądż prób)
z takim wyliczeniem czasu, aby roboty te nie pr ze kraczały
łącznie 16 godzin w ciągu 2 kolejnych dni dla osób ubiegających się o tytuł robotnika wykwalifikowanego i 24 godzin
w ciągu 3 kolejnych dni dla osób ubiegających się o tytuł
mistrza.
8. Przebieg egzaminu praktycznego nadzoruje członek
zespolu wyznaczony przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Jeż eli egzamin odbywa się wi ęce j niż w jednym pomieszczeniu, nal eży wyznaczyć t yl u nad zor ując yc h,
aby mo gli oni d op ilnować samod z ielności zdających przy
wykonywaniu ro bó t. W ,zasad zie jeden nadz or ując y powini en
nadzorować od 10 do 15 egzaminowanych, w zależności od
wykonywanego zadania.
'
9. Przewodniczący ' zespołu egza'm inac yjnego nie może
wyznaczony do nadzorowania egza minu praktycznego,
ma on jednak obowiązek kontrolowania jego p rzebiegu.

b yć

10. Osoha nadzorująca, egzamin zamieszcza w "karcie
egzaminu praktycznego" uwagi dotyc zące umieję.tności wymienionych w §. 15.
§ 14. 1. Oc enę wykonanej pracy przeprowadza zespół
e gzaminacyjny w pełnym składzi e . Jeż e li są różnice w ocen ach poszczególnych członków zespołu, o statecz ną ocenę
us ta la się przez głosowanie. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. J eżeli wykonana praca nie
pozwala na slwierdzenie dostatecznych umiejętności prakt ycznych zdającego, zespół egzaminacyjny może zarządzić
wyk,.Qnanie dodatkowej pracy próbnej w obecności zespolu.
Czas wykonania tej pracy 'nie może przekraczać 2 godzin
dla' os ób ubiegających się o tytuł robotnika wykwalifikowane g o, a 3 godzin dla osób ubiegających się o tytuł mistrza.

sp ecyfika zawodu (np. w górnictwie, łrutnic
twie, rolnictwie) nie pozwala na wyznaczenie zadań, które
w postaci gotowych prób lub prac mogą być przedstawione
z esp ołowi egzaminacyjnemu do oceny, egzamin praktyczny
nal eży przeprowadz'ać w obecności dwu nadzorując yc h człoń
ków zespołu. Członkowie ci ustalają ocenę wyniku egzaminu. W razie nie zgo dnoś c i ocen osób nadzorujących, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego wyznacza dodatkową
pracę próbną, którą kandydat wykonuj e' w obecności całego
z espoł u. vVy k onanie tej pracy nie może prze kraczać , czasu
określonego w ust. 1.
2.

Jeżeli

§ 15.

Przy ocenie egzaminu praktycznego
w szc ze gólności:
1) jakość w yko nanej pracy,
2) , termin w ykonania.

wziąć

pod

1.

należy

uwagę

2: Przy ocenie kandydatów ubiegających się o tytuł robotnika wykwalifikowanego należy uwzqlędnić ponadto:
l) umiejętność odczytywania i, posługiwania: s'ię doktlmentac ją te chniczną,

-:-'

2)
3)

Poz. 180

um iejęt ność posługi wan ia ' się

umi ejętnoś~

narz ędz iami i maszynami,
zorganizowania stpnowiska

prawidłowego

pracy,
4) umi ejętność pracy z zachowaniem przepisów o bezpiec zeńs twie i higienie pracy,
5) zachowanie prawidłowej postawy przy pracy,
6) umiej ę tność stosowania właściwej . kolejności poszcze'góln ych c zy nności (operacji).
3. Oceniając wyniki egzaminu praktyczn ego kandydatów ubiegających si ę o tytuł mislrza, poza punktami wymienionymi w ust. 1 należy uwzgl ędn ić punadto:
1)
2)

umiejętność

projektowania i organizowania prac,

umiejętność

doboru i posługiwania
i maszynami,

nalny
3)

się

w sposób racjo-

narzędziami

umi e jętność

prawidłowego

organizowania

stanowisk

pracy,
umi e jętność pracy z zachowaniem przepis,ó w o bezpie,.
czerlstwie i higienie pracy,
5) znajomość metod pracy i rysunku.

4)

§ 16. Warunkiem dopuszc zenia do egzaminu teoretyqnego Jest co najmniej dostateczna oCena z egzaminu praktycznego.
§ 17. Egzamin teoretyczny dla ubiegających si ę o tytuł
robotnika wykwalifikowanego ma na celu spra wdzenie wiadomości z technologii robót wykonywanych w zawodzie,
maszynoznawstwa, materia'lozna:wstwa', rysunku zawodowego, organizacji zakładu pracy , bezpie czeń stwa' i higieny
pracy or,a..: prze pisów prze ciwpożarowych - zgodnie z wyma ganiami ustalonymi dla daneg.o zawodu przez właściwego
ministra --:- oraz z nauki o Polsce i świecie współczesnym,
i podstawowych przepisów prawa pracy w zakresie programu ustal onego przez Ministerstwo Oświaty.
§ 18. 1. Egzamin teoretyczny dla ubiegających s,ię. o tymistrza ma na celu sprawd zenie', czy kandydat posiada· zgodnie z wymaganiami kwalifikacy jnymi usta'lony mi dla
danego zawodu przez właściwych ministrów - wiadomości
i umiejętności w zakresie:

tuł

1)

znajomości

maszyn,

narzędzi

i

urządzeń

używanych,

w

zakładzie, .

2) znajomosCl
określonych

materiałów

i

umiejętności

ich doboru d'o .

wyrobów,

3) znajomosC! procesów technolo~ricznych i umi e jętności
ich projektowania łącznie z koniecznym oprzyrządowa~
niem,
/
4)

znajomości

czytania i wykonywania rysunków warszta-

towych,
5) znajomosCl podstawow'y ch zasad organizacji pracy, umiejętności organizowania oddziału lub odcinka produkcyjnego, miejsca pra'cy oraz znajomości dokumentacji warsztatowej,
6)

znajomości prze pisów o b ezp ieczeństwie i higienie pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, umi e jętności
udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,

7)

umiejętności przeprowadzania kalkulacji typowych prac
wykonywanych w zawodzie oraz znajomości podstC\iwowy ch zasad organizacji i ekonomiki przedsiębiorstwa.

Ponadto egzaminowany 'powinien posiadać znajomość pods-taw psychologii, zas~11 dydaktyki, podstawowych przepisów prawa' pracy i, zagadnień z nauki o Polsce i świecie
współczesnym .,- w zakresie ustd'lonym przez' Ministerstwo
Oświaty.
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2. Osoby zdające egzamin w zawodach uprawniających
do ubiegania się o stwierdzenie kwalifikacji fachowych majstra budowlanego obowiązuje wykazanie się, poza wiadomościami i umiejętnościami wymienionymi w ust. 1, t akż e
znajomością przepisów zawartych w ' programie egzaminu
w ymagane g o dla uzyskania stwierdzenia kwalifikacji majstra w zakresie r obót odpowiadających zaw odowi posiadanemu przez kandydata.
§ 19. Osoby zatrudnione w zakładach s półdz ielcz yc h powinny ponadto wykazać się posiadaniem podstawowych w iadom ośc i o spółdzielczości oraz znajomasclą statutu i organizacji przedsiębiorstwa, w którym pracują.
§ 20. Egzamin teoretyczpy
s€mnego i ustne go.

składa

się

z egzaminu pi-

§ 21. 1. Tem.at egzaminu pisemnego ustala przewodnizespolu egzami'nacy jne g o.

czący

2. T e mat powinien ob e jmować podstawowe zagadnienia
z ,zakresu wiadomości zawodowych określonych w:ymaganiami ustalonymi dla danego zawodu priez wlaściwego ministra (§ 17 i § 18).

3. ,W celu zapewnienia samodzielności pracy w czasie
trw 6. nia eqzaminu pisem ne go na sali stale d y żuruje co najmniej jed e n czł0n.ek zespołu egzaminacyjnego.

-

Poz. 180

dziny, a osoby ubi eg ającej się o tytuł mistrza - nie dlużej
niż 3 god ziny. W trakcie egzaminu należy wprowadzić krótkie przerwy.

8,.

Zdający

otrzymuje z egzaminu ustnego

jedną ocenę.

§ -23. Ostateczną ' ocenę z egzaminu teoretycznego ustala
zespół egzaminacyjny na podstawie wyników egzaminu pi -

senmego i ustnego. Ocenę ' ustala się przez gł o s owa nie. W razie równ oś ci głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

1. Warunkiem zlożenia egzaminu z wynikiem poj est uzyskanie prze z zdającego oceny co najmnIej
dostatecznej z egzaminu praktyczneg o i z egzaminu teoretyc znego.
§ 24.

myślnym

2. O ostatecznym wyniku egz'a minu dec yduje zespół
egzaminacyjny w ię kszośCią głosów . 'W razie równości gło
sów ro zstrzyga glos przewodniczącego.
3. Ostateczne wyniki egzaminu i uchwaly zespołu egzaminacyjneqo prz ewodn(c zą cy zespołu ogłasza egzaminowanym be zpo średnio po zakońc ze niu egzaminu.

Postanowienia

końcowe.

przewodniczącego zespołu

§ 25. 1. \o\Tyniki egzaminu praktycznego, teoretycznego
' oraz w y nik ostateczny wpisuje się do prot oko łu przebie gu
egzaminu. Do protokołu należy dołączyć karty egzaminu
praktycznego.

5. Ocel1a niedo.stateczna ,z egzaminu pisemnego nie eliminuje kandydata od udziału w dalszej części egzaminu.

2. Po zakończeniu ws zystkich
'nacyjnej pr z ewodni cz ący komisji
z działalności komisji.

6. Egzamin pisemny osoby ubiegającej się o t y tuł robotni k a wykwalifikowanego nie powinien trwać dłu że j niż
2 godziny, a osoby ubiegającej się o tytuł mistrza nie dłu
żej niż 3 godziny.

§ 26. 1. Przyznanie tytułu robotnika wykwalifikowanego lub tytułu mis trza w określon y m zawodzie stwierdza
świadectwo lub dyplom, wys tawione według wzoru ustalonego zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 1 li pc a 1966 r.

§ 22. 1. Egzamin ustny przeprowadzą zespół egzaminacyjny w pełnym składzie m:ldzielnie dla każde g o kandydata.
Egza minowany odpowiada wobec wszystkich członków zespolu.

2. W zory formularzy dokumentów, o których mowa w
§ 25, ustala Ministerstwo O św iaty.

4.

Pr ace pisemne -sprawdza l ocenia wy znaczony przez
egzaminacyjnego członek zespołu.
Oc€nę zatwierdza przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.

obejmować zaoadnienia z zakresu
w § 17 lub § 18. W pytaniach nal eży w miarę mo ż ności u wzg lędnić specyfikę zakładu" w
którym kandydat pracuje lub odbył naukę .

2.

Pytani.a powinny

wiadomoś ci

określonych

3. Przed egzaminem ustnym należy ustalić pod z iał tematów według zagadnień między poszczególnych członków
zespołu egzaminacyjnego, którzy kolejno będą zadawali kandydatowi pytania.
4. Pytania powinny być w zasadzie przygotowane na
kartkach, które egzaminowany losuje.
5. J eże li z u zasadnionych przyczyn zespół egzaminacyjny nie stosuje s ys te mu kartkowego (biletow ego ),~J.ależy at.>y ni e zwęzić tematyki egzaminu i nie powtarzać pytań przygotować na piśmie zestaw pytań, któr e, będą zadawane
k andydatom. Na początku n,ależy stosować pytania łatwe,
potem przejść do pytań trudniejszych.
6.

Niezależnie

od oqpo.wiedzi na pytania wylosowane
należy omówić z kandydate m błędy, jakie pope ł nił przy w y konaniu pracy z egzaminu praktycznego oraz z egza minu
pisemneqo. W ra zie otrzymania prze z zdając eg o oceny nied b sta~eczn e j z egzamim! pisemnego nale ży na eg zĘl minie
ustnym zbadać bliżej ' wykazane braki w zakresie wymaganych wiad o mości.
7. Egzamin ustny osoby ubiegającej się o ' tytuł robotnika wykwalifikowanego nie powinien trwać dłużej niż 2 go-

czynności
sporządza

sesji. egzamisprawQzdanie

niep o myślnego wyniku egzaminu przeegzaminacyjnego informuj e kand yd ata
o przysługującym ' mu uprawnieniu przystąpienia do ponownego egzaminu w czasie nie krótszym niż 2 miesiące i nie
dł i.lż szym niż jede n rok od dnia ogłoszenia wyniku egzaminu.

§ 27. 1. W ra zie

wodniczący

zespołu

2. Przy ponownym składaniu egzaminu komisja egzaminacyjna za lic za kandydat owi popr ze dni egzamin prakt y czny, jeżeli złożył go z wynikięm co najmni e j dostatecznym.
§ 28. \Vykon a ne na egzaminie przedmioty mogą przejść
za zwrote m kosztów na własność e gzaminowanego lub też
stają się własnością zakładu pracy (szkoły, ośrodka s zko le·
niowego), w którym przeprowa dzono egza min praktyczny,
j eże li były wykonane z surowców przydzielonych przez zakład pracy (szkoł ę , ośrodek szkoleniowy).
§ 29.

Kontrolę

sprawują

nów
stra

Oświaty

nad organizacjft i przebiegiem egzamiosoby wymienione w § 23 zar zą dzenia Miniz dnia 1 lipca 1966 r.

Woj ewódzka komisja związków zawodowycb
do komisji przedstawiciela odpowiedniego
branżowo z arządu okręgu zwią7,ku zawodowego lub przedstawiciela rady zakła dowej za kładu pracy odpowiad a jąceJ
branżowo danej komisji.
§ 30.

mo że

1.

d eleg ować

2. Delegat wojewódzkiej ,komisji związków zawod owycli
pytania i wypowi3dać się w s prawie k ażde
go egzaminowanego.

m oż e zadawać

Poż.

3fi4
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