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Informacja nt organizacji 
w 2022 r. egzaminów czeladniczych                             
dla młodocianych pracowników –
uczniów III klas szkół branżowych I stopnia



Plan prezentacji:

1. Warunki prawne w zakresie organizacji egzaminów czeladniczych                            
dla młodocianych pracowników,
2. Nowy wzór wniosku o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego,
3. Harmonogram organizacji egzaminów,
4. Niezbędne działania informacyjne.



Warunki prawne w zakresie organizacji                                
egzaminów dla młodocianych pracowników:

§ 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania                         
(Tekst jednolity, Dz. U. z 2019 r., poz.2010):

2. Młodociany zatrudniony u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem 
dokształcający się w branżowej szkole I stopnia zdaje egzamin zawodowy, 
zgodnie z przepisami rozdziału 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481),

4. Młodociany zatrudniony u pracodawcy będącego rzemieślnikiem zdaje 
egzamin kwalifikacyjny na tytuł czeladnika przeprowadzany przez komisje 
egzaminacyjne izb rzemieślniczych, zgodnie z przepisami w sprawie egzaminu 
czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, 
przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.



Ukończenie szkoły 
Art. 44q. Ustawy o systemie oświaty

1.Uczeń kończy szkołę podstawową lub szkołę ponadpodstawową, jeżeli:
1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości 
etnicznej lub języka regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne,  
o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb
4) w przypadku branżowej szkoły I stopnia – przystąpił ponadto do:
a) egzaminu zawodowego – w przypadku ucznia, o którym mowa 
w art. 44zzz ustawy,
b) egzaminu czeladniczego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 
3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r. poz. 2159) –
w przypadku ucznia będącego młodocianym pracownikiem zatrudnionym                
w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem.



Dofinansowanie kosztów kształcenia

Art. 122. Prawo oświatowe 

1.Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu 
przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, 
jeżeli:

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba 
zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia 
przygotowania zawodowego młodocianych;

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:

a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego               
u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle,

b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego                 
u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy.



Warunki prawne w zakresie organizacji egzaminów 
czeladniczych dla młodocianych pracowników c.d.:
§ 5. Rozporządzenia MEN z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu 
czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu 
sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb 
rzemieślniczych (Dz. U z 2017 r., poz. 89 z późn. zm.) określa:                 
„do egzaminu czeladniczego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, 
która:

1) ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany 
pracownik oraz dokształcanie teoretyczne młodocianych 
pracowników w szkole lub w formach pozaszkolnych,

1a) jest uczniem klasy III branżowej szkoły I stopnia, w której 
realizuje dokształcanie teoretyczne młodocianych”,



§ 8 ust. 4 i ust. 4a Rozporządzenia MEN w sprawie egzaminu czeladniczego, 
egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych 
przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych określa:

▪ Młodociany pracownik, który ukończył naukę zawodu u rzemieślnika oraz 
dokształcanie teoretyczne w szkole lub w formach pozaszkolnych składa 
wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego nie później niż trzy 
miesiące przed terminem zakończenia nauki zawodu u rzemieślnika,

▪ Młodociany pracownik, który jest zatrudniony w celu nauki zawodu                                  
u  rzemieślnika i jest uczniem klasy III branżowej szkoły I stopnia - składa 
wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego nie później niż trzy 
miesiące przed terminem zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych                  
w branżowej szkole I stopnia, określonym w przepisach w sprawie organizacji 
roku szkolnego.



Nowy wzór wniosku o dopuszczenie do egzaminu



Harmonogram organizacji egzaminów czeladniczych

do 31.01.2022 r. Przekazanie przez Cech do IR liczby uczniów na egzaminy

od 1.02.2022 r.      
do 1.03.2022 r.          

Złożenie wniosków o dopuszczenie do egzaminów do 1.03.2022 r.

Pomoc Cechu w zakresie przygotowania i złożenia 
wniosków o dopuszczenie do egzaminów przez uczniów

do 1.03.2022 r. Przygotowanie przez IR harmonogramu egzaminów

od 10.03.2022 r.  
do 15.06.2022 r.

od 10.03.2022 r.  
do 15.06.2022 r.

Przeprowadzenie egzaminów

Wystawienie zaświadczeń o przystąpieniu do egzaminów

z datą 31.08.2022r. Wydanie świadectw czeladniczych oraz wystawienie 
zaświadczeń o zdaniu egzaminów dla pracodawców



Wzór zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu



Działania informacyjne

1. Izba przekazuje informacje i zobowiązuje wszystkie cechy do stosowania 
nowych zasad organizacji egzaminu,

2. Izba informuje o przyjętych zasadach dyrektorów i opiekunów klas                              
w szkołach branżowych I stopnia,

3. Izba przekazuje informacje o przyjętych zasadach członkom komisji 
egzaminacyjnych,

4. Cechy informują o nowych zasadach organizacji egzaminów pracodawców,

5. Izba przekazuje stosowne informacje do wójtów (burmistrzów, prezydentów 
miasta),

6. Wszystkie organizacje zamieszczają szczegółowe informacje na temat 
nowego sposobu organizacji egzaminu czeladniczego na stronach 
internetowych.



Dziękuję za uwagę!
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