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Projekt „Nowa jakość zawodowych egzaminów w rzemiośle – etap II ” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 
EWR/JK-nabór_II_S(K)/2019                                                               Warszawa, 11.02.2019 r.   

    

Izba Rzemieślnicza 
        w s z y s t k i e 

Szanowni Państwo,  
Związek Rzemiosła Polskiego realizuje II etap projektu „Nowa jakość zawodowych 

egzaminów w rzemiośle –  etap II”, którego celem jest optymalne dostosowanie 

egzaminów czeladniczych i mistrzowskich do wymagań gospodarki i rynku pracy. 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.  
Poszukujemy pań, które zostaną przygotowane do funkcji członkiń komisji egzaminacyjnych 
izb rzemieślniczych. Warunkiem zakwalifikowania na szkolenie jest spełnianie wymogów dla 
członków komisji egzaminacyjnej określonych w par.3 rozporządzenia z dnia 10 stycznia 
2017 r. Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu 
mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje 
egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 89 ze zm.) tj. posiadanie;  

a) wykształcenia co najmniej zasadniczego zawodowego i tytułu mistrza w zawodzie, 
którego dotyczy komisja, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co 
najmniej trzyletniego okresu wykonywania zawodu, którego dotyczy komisja, lub zawodu 
wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo 

b) wykształcenia co najmniej średniego i tytułu technika w zawodzie, którego dotyczy 
komisja, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej 
sześcioletniego okresu wykonywania zawodu, którego dotyczy komisja, lub zawodu 
wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika, 

c) członkami komisji mogą być także osoby, które są wpisane do ewidencji egzaminatorów, 
o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 
w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, 

d) uzyskanie rekomendacji izby rzemieślniczej  na członka komisji egzaminacyjnej 
czeladniczej lub  mistrzowskiej ze wskazaniem zawodu. 

TERMIN I MIEJSCE SZKOLEŃIA 

21-22.03.2019 r.  miejsce szkolenia  - POZNAŃ 
zakwalifikowane kandydatki wezmą udział w szkoleniu oraz uzyskają zaświadczenia 
potwierdzające ukończenie szkolenia, o którym mowa w art.3 ust.3g pkt.7 ustawy o 
rzemiośle. Celem szkolenia jest  dostarczenie niezbędnej wiedzy z zakresu procesu walidacji 
związanej z kwalifikacjami czeladnika i mistrza (dotyczy różnych zawodów). 
Dokonując wyboru osób na szkolenia należy kierować się listą zawodów zamieszczoną w 
poniższej tabeli.  
Informujemy, też, że  projekt nie przewiduje zwrotu kosztów podróży uczestniczek.  

Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie zgłoszeń w oparciu o Regulamin 
(Załącznik nr 1) oraz z wykorzystaniem Formularza (Załącznik nr 2) – w terminie do 
27.02.2018r. na adres poczty elektronicznej; e-mail lewicka@zrp.pl lub tradycyjnej pod 
adresem: Związek Rzemiosła Polskiego, ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa, fax.22 50 
44 230. 

Z wyrazami szacunku 
                               / - / Jolanta Kosakowska                                                                      
ekspert w projekcie „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrsgiydknjvguyds
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrxgaytgnrzg4ys44dboaxdcmjsga4dgnjz


 
 

 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
2 

 
 

 

 
Wykaz zawodów, dla których zadania egzaminacyjne 

 dostępne są na Platformie EWR 
zawody z I etapu 

PROJEKTU  (dostępne) 

zawody z etapu bazowego 

(dostępne sukcesywnie od 

2018r.) 

zawody z II etapu 

PROJEKTU 

(dostępne sukcesywnie od 

2019r.) 

blacharz samochodowy betoniarz bioenergoterapeuta 

cieśla betoniarz-zbrojarz brukarz 

cukiernik blacharz dekarz 

elektromechanik elektromechanik pojazdów 

samochodowych 

elektronik 

florysta fotograf elektryk 

fryzjer fryzjer zwierząt (groomer) kamieniarz 

glazurnik garbarz skór kelner 

kosmetyczka kominiarz kowal 

kucharz malarz-tapeciarz kowal wyrobów zdobniczych 

monter sieci, instalacji i 

urządzeń sanitarnych 

mechanik pojazdów 

samochodowych 

krawiec 

monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w 

budownictwie 

monter sieci i instalacji 

sanitarnych 

lakiernik 

stolarz murarz lakiernik samochodowy 

ślusarz murarz-tynkarz mechanik motocyklowy 

tapicer obuwnik miarowy mechanik-monter maszyn i 

urządzeń 

wędliniarz operator obrabiarek 

skrawających 

mechanik-operator pojazdów i 

maszyn rolniczych 

 parkieciarz monter izolacji budowlanych 

 piekarz naturopata 

 posadzkarz operator obrabiarek 

sterowanych numerycznie 

CNC 

 wulkanizator optyk okularowy 

 zegarmistrz radiesteta 

  rusznikarz 

  stolarz meblowy 

  wizażystka/stylistka 

  zdun 

  złotnik-jubiler 

 
Warszawa, luty 2019 r. 


