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Uchwała Nr 15 

Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego 

z dnia 17 grudnia 2015 r. 

znak: NO-I-130/Standardy/15 
 

w sprawie: ustalenia standardów wymagań egzaminacyjnych na egzamin czeladniczy i egzamin 

mistrzowski przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. 

 

 Na podstawie art.3, ust.3a ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. (tekst jednolity Dz. U. 

2015 nr 0 poz 1182 ze zm.) oraz § 2 ust.2, pkt.7 Statutu Związku Rzemiosła Polskiego - Zarząd 

Związku Rzemiosła Polskiego uchwala  co następuje: 

 

§1 

1. Ustala się standardy wymagań egzaminacyjnych w zawodzie odpowiadającym danemu 

rodzajowi rzemiosła, występujących w klasyfikacji zawodów i specjalności rynku pracy oraz 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego uwzględniając wymagania określone w 

podstawie programowej kształcenia w zawodach, dla n/w zawodu:  

 

Nr 

standardu 

Kod z wykazu zawodów, wg 

klasyfikacji zawodów i specjalności 

dla potrzeb rynku pracy 

Nazwa zawodu 

74/cz 512001 KUCHARZ 

74/m 512001 KUCHARZ 

 

§2 

Standardy, o których mowa w § 1, uwzględniane są w ramach przygotowywania zadań 

egzaminacyjnych do etapu praktycznego i do części pisemnej oraz części ustnej etapu 

teoretycznego egzaminów czeladniczego i mistrzowskiego, o których mowa w § 3  

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu 

czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych 

przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2012 r., poz.1117). 

 

 §3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

 

 

    ZASTĘPCA PREZESA                                                 PREZES Zarządu ZRP              

/-/Włodzimierz Biniek                         /-/Jerzy Bartnik 
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U Z A S A D N I E N I E 
 

  
Przedstawiony projekt uchwały dotyczy ustalenia  standardów wymagań egzaminacyjnych na 

egzamin czeladniczy i egzamin mistrzowski, przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb 

rzemieślniczych w zawodzie „kucharz”.  

 

W dniu 4 listopada 2015 roku w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1782 została ogłoszona ustawa z 

dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rzemiośle. Nowelizacja ustawy spowodowała, że do 

definicji „rzemiosła” pozyskano działalność gastronomiczną, co oznacza, że regulacja w całości 

porządkuje kwestię zawodu „kucharz” – począwszy od szkolenia do egzaminowania włącznie. 

W związku z powyższym izby rzemieślnicze mogą powoływać komisje egzaminacyjne w 

zawodzie „kucharz” - jednak dopiero po zatwierdzeniu przez Zarząd Związku Rzemiosła 

Polskiego standardów wymagań egzaminacyjnych w tym zawodzie. 
 

Ustalenie standardów wymagań egzaminacyjnych w zawodach odpowiadających danemu 

rodzajowi rzemiosła jest ustawowym zadaniem Związku Rzemiosła Polskiego. Wykaz 

standardów ma kluczowe znaczenie w działalności egzaminacyjnej Izb Rzemieślniczych, 

bowiem jest wyznacznikiem do: 

 rozszerzenia listy zawodów, w których izby rzemieślnicze  będą mogły powołać czeladnicze i 

mistrzowskie  komisje egzaminacyjne , 

 rozszerzenia listy zawodów, w których (po właściwych egzaminach) można będzie uzyskać 

kwalifikacje: świadectwo czeladnicze  lub dyplom mistrzowski. 

Podstawami prawnymi przygotowania standardów wymagań egzaminacyjnych na egzamin 

czeladniczy i egzamin mistrzowski przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb    

rzemieślniczych są: 

 

1) ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. (tekst jednolity Dz. U. 2015 nr 0 poz 1182 ze 

zm.). Od 1 września 2012 r. obowiązuje nowe brzmienie  art.3, ust.3a i  3b) ustawy tj.   

‘“3a. Podstawę przeprowadzania egzaminów w zawodach odpowiadających danemu 

rodzajowi rzemiosła stanowią standardy wymagań egzaminacyjnych ustalone przez 

Związek Rzemiosła Polskiego, z zastrzeżeniem ust. 3b. 

3b. Podstawę przeprowadzania egzaminów w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa zawodowego, stanowią wymagania określone w podstawie programowej 

kształcenia w zawodach.” 

oraz 

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie 

klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania 

(Dz. U. 2014 poz 1145); 

 

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z  2012 r. poz.7 );   

 

4) Rrozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z 7 lutego 2012 r. w sprawie 

podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r. poz. 184).  

 

http://psz.praca.gov.pl/documents/10240/121122/Dz.U.14.1145.pdf
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Przedstawione do zatwierdzenia standardy dla w/w zawodu przygotowano zgodnie z wytycznymi 

pracodawców rzemieślników i po konsultacjach ze środowiskiem pracodawców, 

reprezentowanych przez organizacje rzemiosła. W odniesieniu do zawodu, którego dotyczy 

niniejsza uchwała, inicjatywa przygotowania ścieżki uzyskania kwalifikacji w tym zawodzie,  

m.in. poprzez ustalenie przedmiotowych standardów, wywodzi się z potrzeb zgłoszonych przez 

pracodawców rzemieślników i nie tylko.  

Ewaluacja treści merytorycznych standardów dla zawodu „kucharz” opracowanych w 2012 r. 

prowadzona jest we współpracy z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą i Ogólnopolskim Cechem 

Rzeźników, Wędliniarzy i Kucharzy z Poznania.  

 

Przyjęcie standardów dla w/w zawodu pozwoli na przejście do następnego etapu prac 

związanych z przeprowadzaniem właściwych egzaminów, tj. przygotowania zadań 

egzaminacyjnych. Umożliwi też izbom rzemieślniczym powołanie czeladniczych i mistrzowskich 

komisji egzaminacyjnych w tym zawodzie, oraz uruchomienie rzemieślniczej nauki zawodu dla 

młodocianych  pracowników oraz osób dorosłych. 

 

 

 

Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej 

i Problematyki Społecznej  

/-/ 

Jolanta Kosakowska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 01.12 2015 r. 

 

 


