
Oczekiwania względem kandydatów na członków komisji egzaminacyjnych 

Mając na względzie konieczność utrzymania wysokiej jakości egzaminowania, kandydaci na 
członków komisji egzaminacyjnych powinni cechować się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi oraz 

posiadać wykształcenie pedagogiczne, co najmniej na poziomie instruktora praktycznej nauki, 
charakteryzować się wysokimi wartościami etycznymi zapewniającymi przeprowadzanie egzaminów 

rzetelnie i obiektywnie. Ponadto powinni wyróżniać się skrupulatnością, dokładnością oraz 

odpowiedzialnością za swoje decyzje. 

Z uwagi, iż osoby egzaminowane prezentują zróżnicowane zachowania w sytuacjach 
stresowych, niezwykle istotne jest, aby kandydaci na członków komisji, posiadali wysokie kompetencje 

interpersonalne, takie jak komunikatywność, współpraca, inteligencja emocjonalna oraz umiejętność 

wczuwania się w cudze stany psychiczne.  

Oprócz czynnego uczestnictwa w przeprowadzaniu etapu praktycznego i teoretycznego 
egzaminów, od osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych oczekuje się również udziału w 

pracach organizacyjnych związanych z opracowaniem dokumentacji egzaminacyjnej, opracowaniem 

pytań i zadań egzaminacyjnych. Z tego względu wskazane jest, aby kandydaci na członków, 
charakteryzowali się wysoką motywacją do pracy, nastawieniem na zmiany i innowacyjność. Niezwykle 

istotne w tej kwestii jest również doskonalenie się i dokształcanie. 

Wyjątkowej odpowiedzialności oczekuje się od kandydatów na przewodniczących komisji 

egzaminacyjnych. Przewodniczący kieruje pracami komisji, w porozumieniu z Izbą ustala termin i 
miejsce przeprowadzenia etapu praktycznego oraz poszczególnych części etapu teoretycznego 

egzaminu. Zadania te wymagają dodatkowego zaangażowania. Z tego względu osoby obejmujące 
funkcję przewodniczącego komisji powinny mieć świadomość przyjęcia na siebie większych 

obowiązków. 

Ze względu, iż w przeważającej większości etap praktyczny egzaminów odbywa się na terenie 

firm członków komisji egzaminacyjnych, preferowane będą zgłoszenia kandydatów, którzy prowadzą 
zakłady lub pracują w zakładach o wysokim poziomie  warunków organizacyjnych i technicznych 

umożliwiających wykonanie zadań egzaminacyjnych.  

Szczegółowe informacje na temat sposobu przeprowadzania egzaminu czeladniczego, 

mistrzowskiego oraz sprawdzającego oraz wynikające z tego tytułu obowiązki członków komisji 
egzaminacyjnych zawarte są w rozporządzeniu  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). 
Ponadto przekazywane są również w trakcie obowiązkowego 18-godzinnego szkolenia 

zorganizowanego przez Izbę, o którym mowa w art. 3 ust. 3g pkt 7 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o 
rzemiośle. Szkolenie to obejmuje zagadnienia dotyczące organizacji pracy komisji, zasad 

przeprowadzania egzaminów, ze szczególnym uwzględnieniem metodyki opracowywania zadań 

egzaminacyjnych i pytań oraz zasad oceniania według programu opracowanego przez Związek 
Rzemiosła Polskiego. 

W celu zapewnienia pełnego zaangażowania się w proces egzaminowania oraz mając nadzieję 

na długoletnią współpracę również w kolejnych kadencjach komisji egzaminacyjnych, zasadne jest, 

aby kandydaci nie przekraczali 65 roku życia.  

 

 

 


