




 Rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie 

działalności gospodarczej przez osobę 

fizyczną, z udziałem kwalifikowanej pracy 

własnej, w imieniu własnym tej osoby i na jej 

rachunek, przy zatrudnieniu do 50 

pracowników. 

 Rzemieślnik obowiązany jest posiadać 

kwalifikacje zawodowe do wykonywania 

danego zawodu.



Związek Rzemiosła Polskiego

Izby Rzemieślnicze

Cechy

Zakłady Rzemieślnicze



 ok. 25,5 tysiąca zakładów szkolących;

 ponad 76 tysięcy młodych ludzi uczących

się zawodu;

 możliwość nauki w 124 zawodach,

w tym w 47 zawodach szkolnych,

 możliwość nauki w zawodach unikatowych,
o charakterze artystycznym).



Wkład organizacji rzemiosła to także dobrze 

zorganizowany proces potwierdzania kwalifikacji 

zawodowych w trybie egzaminów mistrzowskich

i czeladniczych. 

Efekty rocznie to:

 ponad 25,6 tysięcy czeladników;

 ponad 3,5 tysiąca mistrzów.





Wielkopolska Izba Rzemieślnicza                

w Poznaniu zrzesza 54 organizacje,                  
w tym 45 cechów oraz 8 spółdzielni. 

region cechów spółdzielni

m. Poznań 11 3

poznański 13 2

kaliski 1 1

koniński 4 1

leszczyński 7 -

pilski 9 2



 Przeprowadzamy egzaminy mistrzowskie, 

czeladnicze i sprawdzające;

 Realizujemy przygotowanie zawodowe 

młodocianych pracowników w formie nauki 

zawodu oraz przyuczenia;

 Organizujemy konkursy i turnieje;

 Prowadzimy szkolenia, staże i wymiany 

zagraniczne;

 Świadczymy usługi informacyjne.



 liczba zakładów rzemieślniczych – 5612

 liczba zakładów szkolących – 4398

 liczba młodocianych pracowników – 12568

• przyuczenie – 599

• nauka zawodu – 11969

 forma szkolna – 11636

 forma pozaszkolna - 333



Polska - Liczba młodocianych pracowników 

zatrudnionych w celu przygotowania 

zawodowego (31.12.2013 r.)
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Zawody najbardziej poszukiwane w Polsce w 2014 r.

Źródło: ManpowerGroup: Niedobór talentów.

1. Wykwalifikowani pracownicy fizyczni,

2. Inżynierowie,

3. Operatorzy produkcji/maszyn,

4. Menedżerowie ds. sprzedaży,

5. Kierowcy,

6. Pracownicy działu IT,

7. Przedstawiciele handlowi,

8. Technicy,

9. Niewykwalifikowani pracownicy fizyczni,

10. Menedżerowie projektów.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: ManpowerGroup, Niedobór talentów.



Zawody poszukiwane w 2013 roku (%)

w podziale na regiony

Źródło: Bilans Kapitału Ludzkiego – Badanie Pracodawców 2013.





Branża usługi osobiste





Fragment filmu „Wybieram rzemiosło”

http://www.irpoznan.com.pl/userfiles/files/Aktualnosci_zalaczniki/2015/luty/kwasny.wmv
http://www.irpoznan.com.pl/userfiles/files/Aktualnosci_zalaczniki/2015/luty/kwasny.wmv






Branża motoryzacyjna















Branża budowlana























Branża spożywcza









Branża elektryczna









Branża metalowa







Branża drzewna









Branża poligraficzna







Zawody unikatowe
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NAUKA ZAWODU 

zajęcia praktyczne 
w zakładzie

rzemieślniczym

dokształcane
teoretyczne

w zasadniczej 
szkole zawodowej

- świadectwo 
ukończenia ZSZ  

- świadectwo 
czeladnicze

w systemie 
pozaszkolnym:

- kurs
- rzemieślnik

świadectwo 
czeladnicze



 praktycznej, realizowanej w procesie pracy        

w zakładzie rzemieślniczym,

 teoretycznej, realizowanej w zasadniczej 

szkole zawodowej lub na kursie 

dokształcającym.



 skierowana jest do osób w wieku pomiędzy 

16 a 18 rokiem życia,

 trwa 3 lata (36 miesięcy), 

 realizowana jest na podstawie umowy o pracę 

w celu przygotowania zawodowego;

 osoba zatrudniona na w/w umowę jest 

młodocianym pracownikiem i posiada 

wszystkie prawa wynikające z Kodeksu Pracy;

 kończy się egzaminem czeladniczym 

i uzyskaniem tytułu czeladnika w zawodzie.



 jest jednocześnie „młodocianym pracownikiem” 

i „uczniem”, gdy młodociany dokształca się 

w zasadniczej szkole zawodowej (stosuje się 

przepisy: kodeksu pracy i rozporządzenia 

wykonawcze oraz ustawy o systemie oświaty 

i rozporządzenia wykonawcze). 

 jest „tylko” młodocianym pracownikiem, gdy 

dokształcanie teoretyczne realizuje w systemie 

pozaszkolnym (stosuje się wyłącznie przepisy 

kodeksu pracy i rozporządzenia wykonawcze). 



1. Znaleźć firmę, która posiada warunki do 

realizacji nauki zawodu oraz kadrę z 

uprawnieniami do szkolenia – jest to możliwe 

poprzez:

◦ Kontakt z Cechem z regionu;

◦ Kontakt z Izbą;

◦ Samodzielne poszukanie firmy.

Szczegółowe informacje na stronie 

internetowej Izby www.irpoznan.com.pl

http://www.irpoznan.com.pl/


2. Uzyskać zdolność do wykonywania zawodu 

potwierdzoną zaświadczeniem wystawionym 

przez lekarza medycyny pracy;

3. Podpisać umowę o pracę w celu 

przygotowania zawodowego za pośrednictwem 

Cechu, po uzyskaniu świadectwa ukończenia 

gimnazjum.



Zalety nauki zawodu w systemie dualnym:

• nabycie umiejętności praktycznych pod     

kierunkiem doświadczonych mistrzów                         

w nowoczesnych zakładach,

• indywidualny tok nauczania,

• zatrudnienie w zawodach, w których występuje 

zapotrzebowanie na rynku  pracy,

• dopasowanie oferty edukacyjnej szkół do potrzeb 

pracodawców,

• zdobycie stażu pracy,

• płynne przejście od edukacji do zatrudnienia,



• kształtowanie pożądanych postaw i kompetencji 

osobistych związanych z pracą:

 postawy przedsiębiorcze, 

 poważanie i szacunek do wykonywanej pracy,

 funkcjonowanie w naturalnych realiach 

ekonomicznych, 

 kształtowanie lojalności wobec zakładu pracy,

 odpowiedzialność za powierzone zadania, 

 chęć dalszego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji,

• udział w stażach i wymianach zagranicznych 

organizowanych w ramach programu Erasmus+. 

Zalety nauki zawodu w systemie dualnym 

c.d.:





szkoła podstawowa

gimnazjum

rzemieślnicza nauka zawodu

system szkolny system pozaszkolny

egzamin czeladniczy

egzamin mistrzowski

• 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa

(kształcenie ogólne i zawodowe)

• kształcenie praktyczne 

w zakładzie rzemieślniczym

• uczeń – młodociany pracownik

• kursy zawodowe 

• kształcenie praktyczne 

w zakładzie rzemieślniczym 

• młodociany pracownik



http://www.irpoznan.com.pl/userfiles/files/Aktualnosci_zalaczniki/2015/luty/kler.wmv
http://www.irpoznan.com.pl/userfiles/files/Aktualnosci_zalaczniki/2015/luty/kler.wmv


Dziękujemy za uwagę!

WIELKOPOLSKA IZBA RZEMIEŚLNICZA 

W POZNANIU

61-874 Poznań, al. Niepodległości 2

tel. (+48 61) 8 537 805 , fax. (+48 61) 8 521 316

e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl, 

www.irpoznan.com.pl


