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         Załącznik Nr 5 

Projekt na 13.06.2018r. 

Stanowisko Nr 2/2018 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Białymstoku 

w sprawie utrzymania systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych prowadzonego                       

dla młodocianych pracowników przez izby rzemieślnicze 

z dnia 29 czerwca 2018r. 

 

          Na podstawie art.50, ust. 1 i 2 w związku z art. 42, ust. 1, pkt 1 lit. a ustawy z dnia 24 

lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. 

U. z 2015 r., poz. 1240) Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Białymstoku, wyraża 

uznanie dla działalności Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku oraz 

rzemieślników zrzeszonych w cechach. Szczególnie wysoko ocenia działalność oświatową 

organizacji zarówno w zakresie praktycznego przygotowania zawodowego młodocianych 

pracowników, jak i potwierdzania kwalifikacji zawodowych przed komisjami 

egzaminacyjnymi Izby Rzemieślniczej.  

         W związku z proponowaną zmianą w zakresie przeprowadzania egzaminów 

czeladniczych dla młodocianych pracowników polegającą na realizacji części pisemnej 

egzaminu przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w szkole, a w części praktycznej przed 

komisją izby rzemieślniczej z udziałem egzaminatora OKE, Wojewódzka Rada Dialogu 

Społecznego w Białymstoku wnioskuje do Pana Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady 

Ministrów, Pani Anny Zalewskiej – Minister Edukacji Narodowej oraz Rady Dialogu 

Społecznego o podjęcie działań mających na celu utrzymanie systemu potwierdzania 

kwalifikacji zawodowych prowadzonego dla młodocianych pracowników przed komisjami 

egzaminacyjnymi izb rzemieślniczych. 

         Utrzymanie systemu możliwe jest poprzez: 

1. Wycofanie koncepcji nadania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej statusu 

współorganizatora egzaminu czeladniczego. 

2. Pozostawienie całości egzaminu czeladniczego w gestii komisji egzaminacyjnych 

powoływanych przez izby rzemieślnicze. 

3. Uzupełnienie składu rzemieślniczych komisji egzaminacyjnych o przedstawiciela 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z funkcją egzaminatora, jako osoby będącej 

przedstawicielem jednostek egzaminacyjnych nadzorowanych przez resort edukacji. 

Rozwiązanie to zapewni Ministrowi Edukacji Narodowej  - przy sprawnie 

funkcjonującym Systemie Informacji Oświatowej, pełny dostęp do informacji nt. 

sposobu organizacji egzaminów w rzemiośle w ramach sprawowanej funkcji nadzoru 

nad całym systemem oświaty w Polsce. 
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